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RESUMO 

 

Este trabalho discorre sobre os riscos elétricos em destaque ao arco elétrico, aos 

quais comumente estão expostos os profissionais que interagem em instalações 

elétricas industriais, assim como das medidas para a prevenção destes riscos, 

especialmente aquelas prescritas pela Norma Regulamentada n° 10 - Segurança em 

Instalações e Serviços em Eletricidade - (NR-10) do Ministério do Trabalho. O 

presente trabalho também apresenta um breve histórico da segurança elétrica. Tem 

como objetivo geral apresentar forma de implantação e cálculo da vestimenta contra 

arco elétrico de acordo com a Norma Regulamentada n° 10. Descrevendo os riscos 

da eletricidade e a forma que devemos adotar para evitar acidentes que geralmente 

levam a fatalidades e perda de patrimônio, divulgar aos profissionais ações simples 

que eliminam os riscos de acidentes. Divulgar quanto é importante o treinamento e 

procedimentos de trabalhos. Com isto ter mais um material que contribua como 

pesquisa na ajuda de adequação das instalações elétricas conforme exigências da 

Norma Regulamentada n° 10, tendo assim um sistema de gerenciamento de risco 

em eletricidade.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A realização de atividades envolvendo eletricidade requer uma série de 

cuidados para que estas ações sejam executadas com segurança, evitando a 

ocorrência de acidentes. Em função disso, essas atividades são altamente 

regulamentadas na maioria dos países industrializados. 

 A eletricidade é um dos grandes causadores de acidente, pelo fato de ela não 

ser vista e percebida com uma simples observação. 

 Os acidentes atingem profissionais que trabalham com instalações elétricas, 

operadores de sistemas elétricos, usuários de equipamentos elétricos e curiosos que 

submetem a reparar e instalar equipamentos elétricos. 

 A implementação da Norma Regulamentada n° 10 - Segurança em 

Instalações e Serviços em Eletricidade - (NR-10) não é tão simples, pois a norma diz 

o que é necessário fazer, mas não informa como, sendo assim é necessário recorrer 

às normas técnicas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

específicas e na ausência delas as normas internacionais. A implementação da NR-

10 deve ser uma prioridade em todas as empresas, pois o não cumprimento desta 

norma pode gerar penalidades previstas na lei. 

 Este trabalho apresenta as principais normas e legislações brasileiras e 

estrangeiras que abordam o tema arco elétrico e tem como objetivo apresentar os 

requisitos técnicos mínimos para a realização dessas atividades com segurança, 

dando ênfase à implantação e cálculo da vestimenta contra arco elétrico de acordo 

com a Norma Regulamentada n° 10.  

   

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

 A NR-10 dispõe sobre as diretrizes básicas para a implementação de medidas 

de controle e sistemas preventivos destinados a garantir a segurança e a saúde dos 

trabalhadores que direta ou indiretamente interajam com instalações e serviços com 

eletricidade ou realizem trabalhos nas suas proximidades. 

 Estabelece os requisitos e as condições mínimas objetivando a 

implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de forma a garantir a 

segurança e a saúde dos trabalhadores em instalações e serviços com eletricidade. 
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Aplica-se obrigatoriamente a todas as fases desde a geração até o consumo da 

energia elétrica, incluindo as etapas de: projeto, construção, montagem, operação e 

manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas 

proximidades. 

 Todos os dias trabalhadores de diversas áreas de manutenção, serviços e 

indústrias se expõem a riscos que podem causar graves acidentes ou até mesmo a 

morte. Num momento de contato com um flash de arco elétrico, faísca de fogo ou 

respingo de metal, uma vestimenta comum pode ser o princípio da queimadura e 

continuar a queimar mesmo depois que o fator que iniciou o fogo tenha sido 

removido, ampliando ainda mais as consequências do acidente. 

 Foi por isso que o Ministério do Trabalho regulamentou o uso de vestimentas 

anti-chamas através da NR-10. As normas técnicas internacionais e brasileiras 

prescrevem que os equipamentos elétricos devem ser dimensionados e construídos 

para suportar os esforços mecânicos e térmicos em casos de curto-circuito sem 

danificar o equipamento. 

 Na maioria das indústrias, o trabalhador não está protegido adequadamente, 

nem mesmo por outras medidas de segurança obrigatórias. O objetivo deste 

trabalho é mostrar como a implementação e cálculo da vestimenta correta de 

proteção dos eletricistas apura e oportuniza a correção de falhas nas proteções 

individuais e coletivas dos trabalhadores na indústria, que, de outra forma, seriam 

percebidas somente quando acidentes as evidenciassem. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

 Apesar de todo desenvolvimento da tecnologia de detecção de arcos internos, 

medidas de proteção e evolução dos equipamentos elétricos à prova de arco, 

sempre haverá a necessidade de proteger os trabalhadores com o uso apropriado 

do EPI – Equipamento de Proteção Individual enquanto existir a interação do homem 

com os equipamentos elétricos. 

 A eletricidade não é vista, é um fenômeno que escapa aos nossos sentidos, 

só se percebem suas manifestações exteriores, como a iluminação, sistemas de 

aquecimento, movimento de máquinas motrizes, entre outros. Em consequência 

dessa invisibilidade, a pessoa é, muitas vezes, exposta a situações de risco 

ignoradas ou mesmo subestimadas. Não se trata simplesmente de atividades de 
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treinamento, mas desenvolvimento de capacidades especiais que o habilitem a 

analisar o contexto da função e aplicar a melhor técnica de execução em função das 

características de local, de ambiente e do próprio processo de trabalho, além da 

vestimenta correta a ser utilizada. 

 As queimaduras por arcos elétricos representam uma parcela muito grande 

entre os ferimentos provocados por eletricidade em locais de trabalho. Apesar da 

seriedade e da importância vital que isso representa para os trabalhadores que 

executam serviços em eletricidade, esse assunto tem recebido pouca atenção pelos 

usuários em geral, quando comparado com outros perigos da eletricidade como os 

choques, incêndios e outros aspectos que tange a segurança industrial. Dessa 

forma, se questiona: como deve ser realizada a correta implantação e cálculo da 

vestimenta a ser utilizada contra arco elétrico? 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 Como uma das principais justificativas desta pesquisa, tem-se a necessidade 

de explanar como deve ser realizada a implantação e cálculo da vestimenta contra 

arco elétrico conforme a NR-10, estabelecendo medidas de proteção ao trabalhador. 

 A maioria dos acidentes acontecem quando o operador ou o eletricista precisa 

remover as barreiras de proteção como portas de painéis, instalar ou inserir e 

remover componentes operacionais como disjuntores com o equipamento 

energizado. Nestas situações o trabalhador fica totalmente exposto ao perigo e a 

sua segurança só depende da prática segura e o uso do EPI adequado. É 

justamente nesta condição de trabalho que devemos ficar atentos. 

 A energia liberada por arco elétrico é extremamente alta e pode causar 

ferimentos severos até uma distância de 3 (três) metros do ponto de falha nos 

equipamentos industriais de alta tensão mais comuns e igualmente para distância 

menor, nos equipamentos de baixa tensão. A energia liberada varia de acordo com a 

configuração do sistema elétrico e nível de curto circuito disponível no ponto da 

falha. 

 O responsável pela execução de instalações elétricas tem o dever moral e 

legal de avaliar os riscos de seu local de trabalho e o grau de exposição de outras 

pessoas ao risco. Cabe ao responsável também definir medidas de diminuição e 
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controle de riscos elétricos. Avaliar essas atividades tem como objetivo a proteção 

coletiva ou individual. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

 O objetivo deste trabalho é apresentar os requisitos técnicos mínimos para a 

realização das atividades com segurança em instalações e serviços em eletricidade, 

dando ênfase à implantação e cálculo da vestimenta contra arco elétrico de acordo 

com a Norma Regulamentada n° 10 - Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Orientar sobre a NR-10, mostrando a abrangência do sistema resumida; 

• Mostrar os princípios básicos para a implantação e o cálculo das vestimentas; 

• Descrever as estratégias para a implantação da NR-10; 

• Descrever os riscos potenciais em instalações e serviços com eletricidade e 

as medidas de controle para os riscos identificados. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

 A metodologia aplicada está estruturada de forma bibliográfica, e visa levantar 

dados e responder aos objetivos propostos. Inicialmente fez-se análise de textos, 

revistas, internet e vários livros relacionados ao tema. A partir dessa análise 

procurou-se sintetizar as informações obtidas numa obra que tivesse objetividade, 

abrangência e riqueza de dados, de modo a propiciar o entendimento da extensão 

dos riscos elétricos e adicionais, assim como das medidas de controle relacionadas, 

especialmente aquelas que o texto da NR-10 prescreve. 
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1.6 ACIDENTES DE ORIGEM ELÉTRICA E ESTATÍSTICAS 

 

 Desde os séculos XVIII, XIX e XX a eletricidade, ou energia elétrica, se 

estabelece como uma fonte para o desenvolvimento da sociedade. Porem sabemos, 

no entanto, que a eletricidade se constitui como um agente nocivo a saúde das 

pessoas quando não utilizada de forma consciente e segura. 

 Existem diversas formas de atuar na prevenção dos acidentes, pois os 

estudos nos mostram que todo acidente é consequência de pequenos desvios que 

não tratados podem ocasionar um acidente fatal. 

Um primeiro estudo focado nessa metodologia foi realizado por Herbert 

William Heinrich em 1930, aperfeiçoado por Frank Bird em 1960 e após a década de 

90 a empresa Dupont conciliou os estudos anteriores com sua experiência focada na 

prevenção de riscos e criou um sistema moderno, na qual titulou de Pirâmide de 

Desvios.  

 

 

Figura 1 - Pirâmide de Desvios (Dupont) 

Nesse conceito, a Pirâmide de Desvios, ao se trabalhar na base, ou seja, 

identificando e reduzindo os “comportamentos inseguros”, implementando ações 

conseguiremos uma redução equivalente no número e gravidade dos acidentes 

Atualmente essa metodologia é adotada para inúmeras empresas que focam 

na segurança de seus trabalhadores. 

Porém, segundo Yvan Desrochers fundador da Utility Risk Management 

(empresa que desenvolveu o SGTS - Sistema de Gestão do Trabalho Seguro), 

descobriu, contudo, que a teoria da Pirâmide de Desvios não é aplicável ao setor 
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elétrico. Segundo ele, empresas do setor elétrico canadense que adotaram a 

abordagem de focar na base da pirâmide, obtiveram redução das suas taxas de 

frequência, porém não reduziram os acidentes com consequência fatal.  

Temos abaixo a Pirâmide de Acidentes do Setor Elétrico segundo pesquisas 

de Yvan Desrochers. 

 

Figura 2 - Pirâmide de Acidentes do Setor Elétrico 

 

 

Figura 3 - Pirâmide Acidentes Elétricos X Gravidade 

 

Nessa metodologia a maioria dos comportamentos inseguros e lesões leves 

não tem o potencial de provocar uma fatalidade no qual se configura como risco 

leves. Lesões leves podem ser reduzidas focando no comportamento inseguro, 

como por exemplo “sendo cuidadoso” sendo dessa forma tratados com riscos 

moderados. Lesões graves são reduzidas focando nos riscos elevados, por exemplo 

“controlando a energia”. 
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No entanto, quando falamos de energia elétrica podemos citar diversos 

agentes de risco que a mesma pode ocasionar nas pessoas.  

Dentre vários agentes podemos citar principalmente o choque elétrico, o arco 

elétrico e acidentes indiretos ocasionados pelos diversos fatores. 

Nas estatísticas levantadas focamos nosso trabalho no choque elétrico e o 

arco elétrico que são os grandes responsáveis pela maioria dos acidentes 

envolvendo eletricidade. 

 

1.6.1 Choque Elétrico 

 

O risco mais conhecido e “palpável” pelas pessoas é o choque elétrico, 

causado pela passagem de uma corrente elétrica que estimula acidentalmente o 

sistema nervoso do corpo humano.  

Essa corrente elétrica circulará pelo corpo da pessoa no momento que se 

tornar parte de um circuito elétrico que possua uma diferença de potencial suficiente 

para vencer a resistência elétrica oferecida pelo corpo 

Embora tenhamos dito que o circuito elétrico deva apresentar uma diferença 

de potencial capaz de vencer a resistência elétrica oferecida pelo corpo humano, o 

que determina a gravidade do choque elétrico é a intensidade da corrente que 

circulará pelo corpo. 

 Essa perturbação pode causar desde um formigamento sutil ou complicações 

severas, tais como, parada cardiorrespiratória e queimaduras. 

Algumas literaturas nos indicam quantitativamente os valores da corrente 

elétrica e suas principais causas. 

Limiar de Sensação (Percepção) 

ü Corrente Contínua > 5 mA: Sensação de aquecimento 

ü Corrente Alternada > 1 mA: Sensação de formigamento 

Limiar de Não Largar (Impede a vítima de movimentação dos membros) 

Contrações Musculares Permanentes (60 Ciclos por Segundo) 

ü   9 A 23 mA: Homens 

ü   6 A 14 mA: Mulheres 

 



14 
 

A morte ocorrerá por asfixia, se a intensidade da corrente elétrica for de valor 

elevado, normalmente acima de 30mA, e circular por um período de tempo de 

alguns minutos. 

De acordo com a Abracopel, em seu Anuário Estatístico Abracopel de 

Acidentes de Origem Elétrica 2013-2016, temos as seguintes estatísticas em relação 

ao choque elétrico. 

 

 

Figura 4 - Total Geral de Acidentes de Origem Elétrica 

 

 

Figura 5 - Total de Choques Elétricos Brasil (2013-2016) 
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1.6.2 Arco Elétrico 

 O arco elétrico (“também chamado de arco voltaico”) constitui-se em outro 

risco de origem elétrica. De maneira geral em um incidente de arco elétrico, a 

energia elétrica é convertida em calor, pressão, luz e radiação.  

O arco elétrico caracteriza-se pelo fluxo de corrente elétrica através de um meio 

dielétrico (“isolante”), como o ar, e geralmente é produzido quando da conexão e 

desconexão de dispositivos elétricos e em caso de curtos-circuitos.  

Até meados da década de 40 os sistemas elétricos não possuíam potências 

elevadas, bem como, as proteções dos sistemas eram focados na proteção de 

equipamentos. 

Após a década de 50 a tecnologia começou a evoluir e os equipamentos foram 

aumentando de tamanho e começaram a surgir a necessidade de elevação de 

tensão no sistema para transmissão de energia elétrica a pontos mais distantes. 

As primeiras faltas por arco elétrico foram identificadas em 1960, e a partir desse 

momento começaram a se tornarem mais frequentes nas instalações elétricas. 

Com o advento de novas tecnologias as proteções foram se tornando mais 

rápidas e “inteligentes” de modo a mitigar os riscos e consequentemente eliminar as 

faltas por arco elétrico. 

A probabilidade de lesões e gravidade em acidentes que envolvem o Arco 

Elétrico, segundo estudo de proporção de acidentes nos EUA, retirado do Material 

da ArcWear, temos a estatística conforme Figura 6 - Comparação Pirâmide Desvios 

X Acidentes com Arco Elétrico. 

 

 

Figura 6 - Comparação Pirâmide Desvios X Acidentes com Arco Elétrico 
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 Em relação aos acidentes por arco elétrico, existem poucas entidades no 

Brasil que avaliam qualitativamente e quantitativamente seus aspectos em relação a 

população exposta e principalmente as consequências.  

No entanto podemos citar a Fundação COGE, no qual dentre suas inúmeras 

atividades disponibiliza dados do setor elétrico brasileiro em relação a estatísticas de 

acidentes por arco elétrico. 

Nas figuras subsequentes temos algumas estatísticas do setor elétrico brasileiro 

em relação aos acidentes decorrentes do arco elétrico em empresas do setor. 

 

 

Figura 7 - Acidentes por Arco Elétrico Fatal 

 

 

Figura 8 - Números de Acidentes Arco Elétrico Com e Sem Afastamentos 
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Figura 9 - Número de Acidentes com Arco Elétrico por Nível de Tensão 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O presente estudo trata da segurança do trabalho em eletricidade e dos 

principais riscos elétricos e dos riscos adicionais, que normalmente estão presentes 

na rotina de trabalho dos profissionais da área. Discorre também sobre as medidas 

preventivas para o controle destes riscos, além da implantação e cálculo da 

vestimenta contra arco elétrico baseadas no texto da NR-10. 

 

2.1 NORMAS REGULAMENTADORAS 

 

 As Normas Regulamentadoras (NR’s) foram criadas para estabelecer os 

requisitos e condições mínimas para medidas de controle e sistemas preventivos, 

para garantir segurança e saúde aos trabalhadores enquanto interagem com o 

trabalho em diversas áreas. 

 Mesmo com um único objetivo, os temas de cada norma regulamentadora são 

diferentes. Elas tratam desde a prevenção de riscos ambientais a edificações até 

práticas de segurança com materiais explosivos. Em geral, as 36 normas 

conseguem cobrir as principais atuações empresariais do país, sendo que mais de 

uma norma pode ser aplicada à uma única instituição, visando a segurança e saúde 

dos trabalhadores. 

 Dentre essas normas uma que merece destaque é a NR-10 que estabelece 

esses requisitos para os trabalhadores que interagem com eletricidade, ela abrange 

a segurança em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 
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2.1.2 Norma Regulamentadora n° 10 - Segurança em instalações elétricas e 

serviços com eletricidade 

 

 A constante atualização da legislação brasileira referente à prevenção de 

acidentes do trabalho é uma das principais ferramentas à disposição de 

trabalhadores e empregadores para garantir ambientes de trabalho seguros e 

saudáveis. 

 Pensando em mudar esse cenário de irregularidades e, consequentemente, 

diminuir o número de tragédias, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) publicou 

a Norma Regulamentadora nº 10 (Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade).  

 Esta norma faz referência explícita a mais duas normas técnicas: 

• NBR-5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão); 

• NBR-14039 (Instalações Elétricas de Média Tensão). 

 Existem outras normas brasileiras, que apesar de não serem explicitamente 

citadas, estão conceitualmente ligadas a NR-10, são elas: 

• NBR-5419 (Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas); 

• NBR-IEC 60079 – Atmosferas Explosivas; 

• NBR-13534 – Instalações Elétricas em Ambientes Assistenciais de Saúde – 

Requisitos para Segurança; 

• NBR-13570 – Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público – 

Requisitos Específicos; 

 No caso de ausência ou omissão de alguma norma brasileira referente aos 

trabalhos elétricos, normas internacionais cabíveis devem ser observadas. 

 As empresas que possuem estabelecimentos com carga instalada superior a 

75 kW; as que operam em instalações ou equipamentos integrantes do Sistema 

Elétrico de Potência; ou, as que realizam trabalhos em proximidade do Sistema 

Elétrico de Potência devem possuir Prontuário de Instalações Elétricas. 

 Empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do 

sistema elétrico de potência também devem constituir prontuário com os 

documentos listados de descrição dos procedimentos para emergência, certificação 

dos equipamentos de proteção coletiva e individual. 

 Projetos elétricos devem: 
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• Especificar os dispositivos de desligamento de circuitos que possuam 

recursos para impedimento de reenergização; 

• Na medida do possível, prever a instalação de dispositivo de seccionamento 

de ação simultânea, que permita a aplicação de impedimento de reenergização 

do circuito; 

• Considerar o espaço seguro, quanto ao dimensionamento e a localização de 

seus componentes e as influências externas, quando da operação e da 

realização de serviços de construção e manutenção; 

• Definir a configuração do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou não 

da interligação entre o condutor neutro e o de proteção e a conexão à terra das 

partes condutoras não destinadas à condução da eletricidade; 

• Prever condições para a adoção de aterramento temporário;  

• Ficar à disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades 

competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa e deve ser mantido 

atualizado; 

• Atender ao que dispõem as Normas Regulamentadoras de Saúde e 

Segurança no Trabalho, as regulamentações técnicas oficiais estabelecidas, e 

ser assinado por profissional legalmente habilitado; 

• Assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação 

adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR17 – 

Ergonomia. 

 As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de 

funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados 

periodicamente.  

 Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao trabalhador 

iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de forma a permitir que ele 

disponha dos membros superiores livres para a realização das tarefas.  

 Cabe à empresa: 

• Manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que estão expostos; 

• Na ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo instalações e serviços em 

eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas; 
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• Promover ações de controle de riscos originados por outrem em suas 

instalações elétricas e oferecer, de imediato, quando cabível, denúncia aos 

órgãos competentes. 

 Cabe aos trabalhadores: 

• Zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser 

afetadas por suas ações ou omissões no trabalho; 

• Responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições 

legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de 

segurança e saúde; 

• Comunicar, de imediato, ao responsável pela execução do serviço as 

situações que considerar de risco para sua segurança e saúde e a de outras 

pessoas. 

 Segundo especialistas do segmento, a norma ainda está longe de ser um 

modelo ideal de eficiência das instalações elétricas e comprometimento das 

empresas e indústrias. As companhias têm atualizado suas documentações, tais 

como àquelas que indicam o sistema elétrico existente nas edificações e o 

documento referente aos empregados autorizados a executar serviços elétricos. No 

entanto, adaptar a parte estrutural das instalações demanda um alto investimento, 

desse modo, as empresas deixam de lado a parte física da instalação, portanto, o 

ponto mais importante fica esquecido. 

 Outro ponto que incentivou o desenvolvimento da NR-10 foi tentar diminuir o 

número de acidentes elétricos ocorridos no País.  

 Destaca Aguinaldo Bizzo de Almeida (Revista Lumière, 2014), engenheiro 

eletricista e de segurança do trabalho:  

 

 “São inúmeras as dificuldades que impedem o bom andamento da 
NR-10. Posso destacar a falta de comprometimento de muitas empresas, 
visto que há a necessidade de investimentos, seja da ordem técnica ou de 
pessoal. Algumas companhias do setor elétrico utilizam argumentos 
próprios para justificarem o não atendimento a Norma. A ausência de uma 
política de responsabilidades faz com que muitos optem pelo não 
cumprimento da norma”,  

 

 De acordo com a Portaria da NR-10, em todas as intervenções em 

instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco 

elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de 

forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. As medidas de controle 
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adotadas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa, no âmbito da 

preservação da segurança, da saúde e do meio ambiente do trabalho. 

 No Brasil, alguns estabelecimentos não têm a documentação obrigatória de 

sua instalação elétrica, até mesmo pelo fato das construções serem antigas; já as 

grandes organizações dispõem do documento, porém desatualizado. A NR-10 

determina que as empresas mantenham os esquemas unifilares das instalações 

elétricas atualizados, com as especificações do sistema de aterramento e demais 

equipamentos e dispositivos de proteção. 

 Os profissionais que atuam com serviços em eletricidade devem regularmente 

passar por cursos de reciclagem da NR-10. A carga horária prevista para esse 

módulo é de 20 horas. Atualmente, existe um interesse muito grande por parte dos 

profissionais da área elétrica. 

 O curso básico de NR-10 possui uma programação mínima obrigatória, onde 

assuntos, como introdução à segurança com eletricidade, medidas de controle do 

risco elétrico, equipamentos de proteção individual etc., precisam compulsoriamente 

ser debatidos com os alunos. Já o curso complementar de mais 40 horas tem como 

pré-requisito que o aluno tenha participado, com aproveitamento satisfatório, do 

curso básico. 

 A atuação de profissionais sem a devida preparação técnica ou capacitação é 

comum em diversos setores, e isso não é diferente para os trabalhadores que atuam 

com a eletricidade. Inclusive, por vezes, o ensino básico é um fator que atrapalha os 

avanços técnicos do profissional, visto que algumas noções básicas deveriam ser 

aprendidas na escola básica. 

 

2.2 ARCO ELÉTRICO 

 

 De acordo com a NR-10, arco elétrico é resultante de uma ruptura dielétrica 

de um gás a qual produz uma descarga de plasma, similar a uma fagulha 

instantânea, resultante de um fluxo de corrente em meio normalmente isolante tal 

como o ar.  

 Para Almeida & Goecking (2009, p.18): 

 

O arco elétrico é um fenômeno da eletricidade, inerente aos sistemas 
elétricos, que pode liberar calor intenso e controlado nos casos de soldas 
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elétricas e fornos industriais ou com liberação de pequena quantidade de 
calor como nos casos de interruptores para lâmpadas. 

 

 O arco elétrico ocorre em um espaço preenchido de gás entre dois eletrodos 

condutivos (frequentemente feitos de carbono) e isto resulta em uma temperatura 

muito alta, capaz de fundir ou vaporizar virtualmente qualquer coisa. 

 Exemplos práticos do nosso dia a dia os arcos elétricos são usados para 

soldagem, corte a plasma, e como uma lâmpada de arco voltaico em projetores de 

filme e holofotes. Fornos a arco elétrico são usados para produzir aço e outras 

substâncias.  

 Arcos elétricos de baixa pressão são usados para iluminação, por exemplo na 

forma de lâmpadas fluorescente, lâmpadas de vapor mercúrio e sódio, lâmpadas de 

câmera de flash, monitores de plasma e letreiros de néon. 

 Arcos elétricos indesejáveis podem levar a deterioração de sistemas 

transmissão de energia elétrica e equipamentos eletrônicos. 

 No item 10.2.10.2 da NR-10 diz: “As vestimentas de trabalho devem ser 

adequadas às atividades considerando-se a condutibilidade, inflamabilidade e 

influências eletromagnéticas. Para isso existem cálculos específicos e dedicados 

para definição da vestimenta correta resultante dos estudos de seletividade e arco 

elétrico”. 

 Durante o arco, a corrente elétrica atinge valores muito altos. Em função disso 

a ocorrência de queimaduras severas é comum a pessoas expostas ao arco 

voltaico. 

 Quando uma corrente elétrica circula por um meio antes isolante, ondas de 

pressão podem se formar pela expansão do ar, logo, o arco elétrico além de 

queimaduras pode também provocar ferimentos em função da queda. Estes 

ferimentos são agravados quando o trabalhador está exercendo uma atividade em 

altura. 

 O arco elétrico acidental pode provocar sérias lesões e até morte ao ser 

humano a distâncias de até 3 metros do ponto de falha nos equipamentos industriais 

de alta tensão mais comuns, conforme Tomiyoshi (2004). 

 O arco elétrico pode atingir temperaturas de até 20.000 °C. O calor intenso 

pode gerar fogo e queimaduras severas que podem atingir o terceiro grau, a pressão 

sonora liberada pode chegar a 160 decibéis e com isso ocasionar danos auditivos, 

enquanto que a radiação ultravioleta/infravermelha pode provocar lesões nos olhos. 
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 O arco elétrico acidental é geralmente gerado na conexão ou desconexão de 

dispositivos elétricos ou em curtos-circuitos.  

 Bizzo & Reyder (2009, p. 19) apontam ainda como causas principais do arco 

elétrico acidental em instalações elétricas: 

• Projetos elétricos mal elaborados ou inexistentes; 

• Manutenções inadequadas; 

• Poluição excessiva ou degradação dos meios isolantes; 

• Influências externas; 

• Operação indevida; 

• Subtensões de origem atmosféricas ou de manobras; 

• Componente defeituoso; 

• Intrusão de itens externos; 

• Esquecimento de ferramentas após manutenção; 

• Ferramental inadequado; 

• Características dos componentes e equipamentos, etc. 

 

 A distância entre o trabalhador e o ponto de origem do arco elétrico, o tempo 

de resposta do sistema de proteção e o calor incidente gerado pelo arco são fatores 

determinantes da extensão dos danos pessoais. 

 O calor incidente pode ser entendido como a quantidade de calor que atinge 

uma determinada superfície em um arco elétrico. 

 O calor incidente é medido em calorias por centímetro quadrado (cal/cm²) ou 

joules por centímetro quadrado (J/cm²) e é diretamente proporcional a corrente de 

curto-circuito da instalação elétrica. 

 Esse calor incidente pode causar queimaduras diretas e ocasionar a ignição 

da roupa do trabalhador. Assim se as queimaduras diretas não forem fatais, as 

secundárias provenientes da ignição da roupa podem ser. 

 Daí a importância do uso das vestimentas de proteção FR (Flame Retardant). 

Ao se adotar medidas preventivas ao risco elétrico devem ser priorizadas as de 

âmbito coletivo conforme prevê a NR-10. 

 No entanto, as medidas coletivas ao risco de arco elétrico (painéis elétricos 

resistentes ao arco elétrico, por exemplo) não são suficientes para proteção dos 

funcionários em rotinas de trabalho como manutenção, inspeção e troca de 
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componentes elétricos, quando é preciso trabalhar com as portas dos painéis 

abertas e as instalações energizadas. 

 Nesta condição, faz-se necessário a adoção de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs).  

 Ainda conforme determina a NR-10 em seu item 10.2.9.2: “As vestimentas de 

trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, 

inflamabilidade e influências eletromagnéticas”. 

 Diante disso, torna-se necessário a especificação de vestimentas de proteção 

ao risco do arco elétrico compatíveis ao calor incidente proveniente do arco para a 

devida proteção dos trabalhadores expostos a esse risco. 

 A indicação do tipo inadequado de EPI pode resultar em danos irreversíveis. 

Bizzo & Reyder (2009, p. 8) afirmam que esse item foi inserido na NR “devido ao 

elevado índice de acidentes provocados pela formação do arco elétrico e fogo 

repentino”.  

 Apontam ainda, que esse tipo de acidente representa “80% dos casos 

relatados pelas empresas”. 

 

2.2.1 Vestimentas De Proteção 

 

 De acordo com a NR-10 - 10.4 – Segurança na Construção, Montagem, 

Operação e Manutenção, nos trabalhos e nas atividades referidas devem ser 

adotadas medidas preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, 

especialmente quanto à altura, confinamento, campos elétricos e magnéticos, 

explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-se a 

sinalização de segurança. 

 Além da NR10, a norma NFPA70E é a norma referência para proteção contra 

arco elétrico no local de trabalho, temos a seguinte definição: 

• Arco Elétrico: Quando a corrente elétrica passa através do ar entre 

condutores não aterrados ou entre condutores aterrados e não aterrados. A 

exposição a esta temperatura extrema causa queimaduras na pele assim 

como a ignição das vestimentas, o que aumenta o dano gerado pela 

queimadura. 
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2.2.2 Equipamento de Proteção Individual (EPI)  

  

 No Brasil, a Norma Regulamentadora nº 6 (TEM, 1978), do Ministério do 

Trabalho e Emprego, estabelece as exigências legais para Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) para proteção dos trabalhadores contra riscos suscetíveis 

de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.  

  

 O seu item 6.1 define: 

 

Para fins de aplicação desta Norma Regulamentadora – NR, considera-se 

Equipamento de Proteção Individual – EPI, Todo Dispositivo ou produto, de 

uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 

suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

 

 Nesta NR não está explicita a necessidade de proteção contra arcos elétricos, 

mas estabelece que o EPI deve proteger os trabalhadores contra agentes térmicos 

para cabeça, face, membro superior e inferior e corpo inteiro. O arco elétrico, em 

uma falha, é um agente térmico comparado à solda elétrica a arco. A diferença é 

que nos serviços em eletricidade, os arcos ocorrem por falha, liberando energia 

muito superior a de uma máquina de solda e é um risco suscetível de ameaça à 

segurança e à saúde do trabalhador.  

 Nos Estados Unidos e na Europa, em função da necessidade e da 

obrigatoriedade legal para proteção contra os efeitos térmicos do arco elétrico, foram 

desenvolvidos normas para verificar e determinar o desempenho dos tecidos e 

vestimentas utilizados como EPIs pelas entidades como a ASTM, nos Estados 

Unidos, a CENELEC, na Europa e a IEC, com abrangência internacional. 

Descreveremos adiante as particularidades de cada norma. 

 A base teórica para os cálculos que levam à especificação da vestimenta de 

proteção dos eletricistas baseia-se em normas nacionais e internacionais de 

organizações como a NFPA (National Fire Protection), o IEEE (Institute of Electrical 

and Electronics Engineers) e o IEC (International Eletrotecnical Comission). Apesar 

de as normas da ABNT fundamentarem-se, de um modo geral, nas recomendações 

do IEC, o tratamento matemático para determinação das características das 

vestimentas de proteção baseia-se em normas e estudos realizados nos Estados 
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Unidos, em especial NFPA e IEEE; principalmente pelo fato de as empresas norte-

americanas instaladas no Brasil já estarem familiarizadas com este EPI. 

 Após análise de risco e mapeamento das instalações, especificar o EPI 

adequado à proteção do trabalhador requer conhecimento e compreensão dos 

conjuntos normativos que são mandatórios para a sua certificação. O MTE, por meio 

da Portaria SIT n. º 121, de 30 de setembro de 2009, alterada pela Portaria SIT n. º 

205, de 10 de fevereiro de 2011, adotou dois conjuntos normativos: as séries 

normativas norte-americanas e internacionais. 

 

2.2.2.1 Normativas Norte-Americanas 

 

 De acordo com o MTE (Manual de Vestimentas, 2016), as normativas norte-

americanas foram elaboradas a partir de experiências vivenciadas pela sociedade 

norte-americana ao longo de sua história, como forma de assegurar aos 

trabalhadores condições de proteção em situações de risco.  

 Os requisitos normativos para os equipamentos de proteção foram 

estabelecidos pelo Comitê Técnico de Segurança em Eletricidade da National Fire 

Protection Association - NFPA, que remete para as normas de ensaio, estabelecidas 

pela American Society for Testing and Materials - ASTM. Desta forma, as normas de 

referência para as vestimentas são as normas NFPA 2112 e NFPA 70E que 

remetem para uma série de normas ASTM de ensaio. 

• NFPA 2112: Norma para vestimentas resistentes a chama para proteção 

industrial contra o fogo repentino - Standard on Flame-Resistant Garments for 

Protection of Industrial Personnel Against Flash Fire; 

• NFPA 70E Segurança em Eletricidade no local de trabalho - Electrical Safety 

in the Workplace; 

 

2.2.2.1.2 Normativas Norte-americanas para Proteção ao Arco Elétrico 

 

 Ainda conforme o MTE (Manual de Vestimentas, 2016), as normas norte-

americanas de proteção ao arco elétrico são: 

 

• ASTM F 1506 - Norma que estabelece os requisitos construtivos e de ensaios 

para as vestimentas de eletricistas. Determina as linhas de corte para as normas 
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ASTM D 6413 e F 1959, dentre outras, que avaliam as características físico-

químicas da amostra têxtil; 

• ASTM D 6413 Flamabilidade Vertical (avalia a amostra têxtil como recebida e 

após 25 ciclos de lavagem) - A ASTM F 1506 estabelece como limite de 

carbonização 152mm e persistência da chama máxima de 2 segundos; 

• ASTM F 1959 Arco Elétrico - Norma que determina o ATPV (Arc Thermal 

Performance Value) através de ensaios em, no mínimo, 20 amostras de tecido. O 

relatório apresenta os resultados do comportamento das amostras, flamabilidade, 

ATPV, HAF (Heat Attenuation Factor), como percentual de energia incidente que 

é bloqueada pelo material testado quando submetido ao arco elétrico num dado 

valor de energia incidente, rompimento do tecido etc.; 

• ASTM F 2621 - Essa norma prevê um ensaio de observação do comportamento 

dos materiais, produtos ou conjuntos na forma de produtos acabados para 

determinar a integridade destes, dos fechos e costuras, quando expostos à 

energia radiante e convectiva gerada por um arco elétrico em condições 

controladas de laboratório. É complementar à norma ASTM F 1959, ou seja, os 

materiais utilizados para confecção dos equipamentos, que serão testados de 

acordo com a norma ASTM F 2621, devem ser previamente ensaiados de acordo 

com a norma ASTM F 1959. Os requisitos construtivos dos materiais utilizados 

para confecção dos equipamentos que serão submetidos aos ensaios da norma 

ASTM F 2621 são estabelecidos pela norma ASTM F 1506; 

• ASTM F 2178 - Essa norma é utilizada para avaliar os equipamentos conjugados 

de proteção facial (arranjos elaborados nas conjugações de capuz, capacete e 

protetor facial ou capacete e protetor facial) quando submetidos ao arco elétrico e 

determinar o ATPV do equipamento conjugado. Usa como referência as normas 

ASTM 1506 e 1959, no caso do capuz além da ANSI Z 87.1, que avalia as 

propriedades ópticas (raios UVA e UVB) e de impacto resultante de efeitos 

eletromagnéticos do arco elétrico; 

• NFPA 70-E - Especifica os equipamentos de proteção e os classifica em quatro 

categorias de risco em função do ATPV. 

 

2.2.2.2 Normativas Internacionais 

 

 Como normativas internacionais as especificações e ensaios dos 

equipamentos para proteção contra os efeitos térmicos do fogo repentino são 
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previstas pelas normativas da Intenational Organization for Standardization - ISO, 

enquanto para o arco elétrico arco elétrico pela International Electrotechnical 

Commission - IEC, que atua em colaboração com a ISO. 

 

2.2.2.2.1 Normativas Internacionais Para proteção ao arco elétrico 

 

Ainda conforme o MTE (Manual de Vestimentas, 2016), as normas internacionais de 

proteção ao arco elétrico são: 

• IEC 61482-2 - Estabelece os requisitos construtivos mínimos e de 

certificação, sendo similar a ASTM F 1506. Permite a avaliação das 

vestimentas por dois métodos: pela IEC 61482-1-1 ou IEC 61482-1-2; 

• IEC 61482-1-1 - Avalia o desempenho dos materiais têxteis ou vestimentas na 

presença de arco elétrico utilizando dois métodos. O primeiro, Método A, 

determina o ATPV (similar a ASTM F 1959), o HAF e o rompimento do tecido 

(break open) em amostras de tecido; o segundo, método B, é similar a ASTM 

F 2621, avalia o desempenho das características construtivas da vestimenta 

em manequim instrumentado. Como pré-condição para realização do ensaio 

é necessário que os materiais têxteis atendam aos requisitos da ISO 15025 

quanto à extensão da carbonização, que deve ser inferior a 100 mm, e ao 

pós-chama, que deve ser inferior a 2 segundos. Difere da NFPA 70E por não 

separar em categorias de riscos; 

• IEC 61482 1-2 Avalia o desempenho dos materiais têxteis ou vestimentas na 

presença de arco elétrico utilizando o método da caixa (Box Test). Classifica 

os materiais ensaiados em duas classes de proteção: Classe 1 - corrente de 

teste 4 kA - 3,2 cal/cm² e Classe 2 - Corrente de teste 7kA - 10,1 cal/cm². 

Utiliza as informações do ATPV conforme IEC 61482-1-1 método A. 

 

2.2.3 Equipamento Elétrico à Prova de Arco 

  

 As normas técnicas internacionais e brasileiras prescrevem que os 

equipamentos elétricos devem ser dimensionados e construídos para suportar os 

esforços mecânicos e térmicos em casos de curto-circuito sem danificar o 

equipamento. No caso de equipamentos à prova de arco, todo o material da 

combustão deve ser direcionado para cima para não atingir o trabalhador, as portas 
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e as coberturas de proteção não devem abrir para que não haja rajadas de 

fragmentos, o arco não deve provocar furos no painel, a integridade do aterramento 

deve ser mantida e a amostra de tecido deve ser colocada a certa distância, na 

posição vertical e horizontal para que não inflame.  

 Esta condição é encontrada em situações normais de operação, em que o 

equipamento é mantido fechado, porém, para manutenção ou inspeção e 

verificação, muitas vezes precisamos abrir a porta, remover as coberturas de 

proteção, remover ou inserir componentes, como disjuntores ou gavetas de CCMs 

(Centro de Controle de Motores), alterando toda a condição de segurança 

estabelecida pelas normas. Portanto, mesmo para equipamentos à prova de arco, o 

trabalhador especializado fica exposto ao risco. 

  

2.2.4 Características dos Materiais das Vestimentas de Proteção Contra Arcos 

Elétricos 

  

 De acordo com o NFPA 70 E, as fibras de algodão tratado retardante de 

chamas, meta-aramida, para-aramida, poli-benzimidazole (PBI) são materiais com 

características de proteção térmica em geral. A fibra de para-amida, além da 

proteção térmica, ainda tem uma característica que evita o “break open”, ou seja, 

rachadura do material carbonizado. 

 Os materiais sintéticos como poliéster, nylon e mistura de algodão-sintético 

não devem ser utilizados para proteção contra arcos elétricos, pois elas derretem 

sobre a pele quando exposto à alta temperatura consequentemente agravando a 

queimadura. 

 Algodão e mistura algodão-poliester, seda, lã e nylon são considerados 

materiais inflamáveis. Os tecidos com fibras de algodão tratado retardante de 

chamas – meta-aramida, para-aramida, poli-benzimidazole – podem iniciar a ignição, 

mas não mantêm a combustão quando a fonte for removida. 

 As vestimentas fabricadas com materiais naturais, como algodão, seda e lã 

são consideradas aceitáveis, de acordo com a Associação Nacional dos EUA para 

Proteção contra Incêndios (NFPA), se a análise determinar que o tecido não 

continuará queimando nas condições de exposição ao arco elétrico. 
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 A NFPA 70 E, expressa claramente que as fibras sintéticas puras de nylon, 

poliéster, rayon ou mistura destes materiais com algodão não devem ser utilizadas 

como material de proteção contra arcos elétricos.  

 As características das roupas de proteção para arcos elétricos devem ser 

diferentes daquelas normalmente utilizadas para proteção por efeitos térmicos das 

chamas. 

 Para proteção da cabeça e, mais especificamente para a face, há a 

necessidade de manter a visibilidade e, da mesma maneira que os tecidos, a ASTM 

tem uma norma específica para testes de protetor facial. Normalmente, os visores 

utilizam policarbonato, que possui uma característica de absorver impactos, mas 

com baixa performance de proteção contra o calor do arco. O desenvolvimento tem 

levado à utilização do polipropionato para proteção contra arcos elétricos, com 

proteção bem superior ao policarbonato. 

 Independentemente da proteção contra queimaduras por arcos elétricos, é 

recomendado sempre o uso de capacete e óculos de segurança. 

 Atualmente, há três normas para testes de tecidos e roupas para proteção 

contra queimaduras por arcos elétricos, a ASTM F 1959/F1959M-1999, a IEC 

61482-1 e a Cenelec ENV 50354:2000, da comunidade europeia. 

 Tanto a ASTM como a IEC estabelecem critérios de teste e análise para 

estabelecer quantitativamente a característica térmica do material e o desempenho 

de proteção com determinação do ATPV ou EBT, permitindo comparar o 

desempenho de diferentes materiais de proteção e escolher a proteção mais 

adequada para o nível de risco existente no local de trabalho. A Cenelec estabelece 

critério de teste qualitativo definindo a corrente e o tempo do arco, sem medição da 

energia, e verifica se o material passou ou não passou no teste dentro dos 

parâmetros estabelecidos pela inspeção visual e tempo de combustão do material. 

 

2.2.5 A Proteção de Queimadura Por Arco Elétrico 

  

 Com base no valor da energia liberada por um arco e o limite do calor que o 

corpo humano pode suportar para não sofrer queimadura de segundo grau, 

podemos avaliar e identificar vestimentas para proteger o trabalhador contra 

queimaduras por arco elétrico. 
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 Em 1999, a ASTM definiu um indicador denominado ATPV (Arc Thermal 

Performance Value) para medir o desempenho dos tecidos e caracterizar as roupas 

de proteção contra arco elétrico. ATPV é o valor máximo da energia incidente sobre 

o tecido sem permitir que a energia no lado protegido exceda o valor limiar de 

queimadura do segundo grau, ou seja, 5 Joules por cm2. Este valor é medido por 

testes específicos expondo o material aos arcos elétricos em diferentes condições 

de corrente e de tempo de exposição. 

 Em alguns casos, não é possível medir esta energia devido à carbonização 

do tecido. Nestes casos, é utilizado um valor denominado EBT (Breakopen 

Threshold Energy), que é o valor médio dos cinco valores máximos de energia 

incidente que não provoca o "break open" do tecido, ou seja, o material carbonizado 

não apresenta abertura na camada interna (próximo à parte protegida) maior do que 

0,5 pol2 em área ou rachadura maior do que 1 polegada de comprimento. 

 Como regra, cada fabricante de roupa de proteção deve fornecer os valores 

do ATPV ou EBT, em função do tipo da confecção, independentemente dos valores 

fornecidos pelos fabricantes de tecidos. Caso a roupa seja fabricada com várias 

camadas de um tecido, ou composição de tecidos diferentes, o mesmo se aplica 

para o conjunto. 

Algumas medidas de proteção contra o arco elétrico são necessárias: 

• Empregar dispositivos limitadores de corrente elétrica; 

• Evitar ao máximo abrir circuitos de elevada corrente manualmente, através de 

dispositivos que não tenham câmara de extinção de arco voltaico, se 

necessário seguir o procedimento operacional padrão, evacuando a área e 

utilizando roupas e equipamentos adequados. 

• No caso de identificação do risco de arco elétrico, utilizar roupas anti-chamas 

adequadas, que protejam todo o corpo, inclusive a cabeça, olhos e cabelo. 

 

2.2.6 Cálculos para Vestimentas Conforme NR-10 

 

 A NR-10 exige uma vestimenta adequada para o eletricista porem não diz 

como especificar essa vestimenta. Recentemente a ABNT publicou a norma NBR 

16213 baseada na IEC 61482-2 sobre vestimentas destinadas a proteção térmicas 

oriundas de arco elétrico. Dessa forma já temos uma norma (brasileira) definindo 
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como ensaiar uma vestimenta, mas ainda não temos clareza sobre como especifica-

la, ou seja, quanto ela precisa proteger o usuário (ATPV ou Cal/cm²). 

 Para o cálculo da energia incidente devido a um arco elétrico, temos hoje 

duas linhas de raciocínio e de metodologia de cálculo: NFPA 70E e IEEE 1584. 

  

2.2.6.1 Cálculo metodologia NFPA 70E 

 

 A NFPA 70E possui equações para  cálculo da  energía de um arco como 

também do risco de fogo. Os  usuarios realizam  estes cálculos com diferentes níveis 

de proteção, baseados em uma matriz. Determina a metodologia a ser usada para 

cálculo e determinação do grau de risco. O cálculo estima a energia máxima 

incidente baseado no valor teórico máximo da potência dissipada por um arco, 

considerando a máxima energia emitida para gerar uma queimadura de 2º grau na 

pele humana.  

 O nível de proteção das vestimentas é definido pelo seu ATPV (Arc Thermal 

Performance Value). O ATPV do tecido indica o valor máximo de energia incidente 

que ele pode suportar sem que o trabalhador sofra queimaduras de 2°grau. 

 Toda empresa deve possuir este cálculo realizado baseado em suas 

instalações e riscos. 

 Baseado nas tabelas conforme certas condições de contorno, a uma distância 

de 4 ft (1,20 m) para uma falta com uma duração e intensidade de até 5.000 A.s  

poderá ser usado à classificação de análise de risco conforme tabela:  

 

Tabela 1: Tabela de Risco para cálculo da vestimenta 
Risco Categoria ATPV Mínimo Requerido 

(cal/cm²) 
Mínimo 0 Não aplicável 
Leve 1 4,0 
Moderado 2 8,0 
Elevado 3 25 
Elevadíssimo 4 40 
Fonte: Bizzo & Reyder (2009) 
 

  O limiar para queimadura de segundo grau é de 47 °C ou 1,2 cal/cm² (5 

J/cm²). Conforme a norma internacional NFPA E as vestimentas de proteção FR são 

classificadas em categorias conforme sua resistência mínima ao arco elétrico. 
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Tabela 2: Protective Clothing Characteristics NFPA70E Table 130.7 © (11) 
Protective Clothing Characteristics NFPA 70 E – 2009 

Categoria Descrição da Vestimenta Resistência Mínima ao 
Arco Elétrico para 

avaliação do EPI [J/cm² 
(cal/cm²)] 

0 Não inflamável, materiais 
inflamáveis (ou seja, sem 
tratamento, algodão, lã, 
rayon, ou seda, ou misturas 
destes materiais), com um 
tecido de gramatura de 
pelo menos 4,5 oz./yd².  

N/A 
 

1 Vestimentas FR podendo 
ser camisa e calça ou 
macacão.  

16,74 (4) 

2 Vestimentas FR podendo 
ser camisa e calça ou 
macacão.  

33,47 (8) 

3 Vestimentas FR podendo 
ser camisa e calça, capa 
ou macacão e selecionado 
de acordo a categoria 
mínima requerida do arco 
elétrico.  

104,6 (25) 

4 Vestimentas FR podendo 
ser camisa e calça, capa 
ou macacão e selecionado 
de acordo a categoria 
mínima requerida do arco 
elétrico.  

167,36 (40) 

Fonte: Bizzo & Reyder (2009) 
 

 O cálculo baseado na NFPA 70E estima a energia máxima incidente baseado 

no valor teórico máxima da potência dissipada por uma falta a arco, baseada nas 

equações de Ralph Lee: 

Considerando: 

 

KV - Tensão 

Ka - Corrente de curto 

Ei àEnergia máxima Incidente [cal/cm2] 

D à Distância do arco elétrico[in] 

t  à Tempo de duração [s] 

Ibf à Corrente de Curto – Circuito [kA] dentro dos limites de 16 – 50 kA 
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Para tensões inferiores a 0,60 kV com correntes entre 16 – 50 kA aberto: 

 

 

 

Para tensões inferiores a 0,60 kV com correntes entre 16 – 50 kA fechado: 

 

 

 

Para valores acima dos limites estabelecidos (>0,60 kV e >50kA) 

 

 

 

 

2.2.6.2 Cálculo metodologia IEE 1584 

 

 Este método foi criado para determinar o fluxo de calor existente em um arco 

elétrico. 

 O cálculo da energia incidente na IEEE é baseado em equações empíricas 

através de análise estatística das medições obtidas em diversos testes de 

laboratório. 

 O método do IEEE tende a ser mais realista do que o método conservativo 

(Ralph Lee) não levando a uma proteção excessiva do trabalhador. 

 

Cálculo da Energia Incidente conforme IEEE 1584: 

 

 

 

K = -0.153; open configuration 

   = -0.097; box configuration 

 

Ibf à Corrente de curto – circuito franca [kA] 

V à Tensão [kV] 

G à Distância entre condutores[mm] 
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Ia à Corrente de arco [kA] 

 

Cálculo da Energia Normalizada: 

 

 

 

EN àEnergia normalizada [J/cm2] 

GàDistânciaentrecondutores[m] 

Ia à Corrente de arco [kA] 

 

Cálculo da Energia Incidente: 

 

 

 

Cálculo para tensões acima de 1 kV até 15 kV: 

 

 

 

Cálculo da Energia Normalizada: 

 

 

 

Cálculo da Energia Incidente: 

 

 

 

 É reconhecido que a tecnologia tem evoluído muito para preservar a 

integridade do equipamento ou da instalação, como proteção do sistema elétrico, 

detecção do arco interno, equipamentos resistentes a arco, entre outros. Essas 

tecnologias normalmente são aplicadas para proteção patrimonial e operacional da 

instalação na eventualidade de ocorrer falhas no sistema elétrico, segregando as 

partes afetadas ou confinando as consequências da falha em invólucros como 

painéis, de tal forma que não atinja as pessoas que eventualmente estiver na 

proximidade. 
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 A maioria dos acidentes acontece quando o operador ou o eletricista precisa 

remover as barreiras de proteções como portas de painéis, instalar ou inserir e 

remover componentes operacionais como disjuntores com o equipamento 

energizado. Nestas situações, o trabalhador fica totalmente exposto ao perigo e a 

sua segurança só depende da prática segura e uso de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) adequado. É justamente nesta condição de trabalho que devemos 

ficar atentos providenciando proteção. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

 É evidente que o novo texto da NR-10 elevou de forma significativa à 

preocupação das empresas e dos profissionais da área elétrica com a prevenção de 

acidentes de origem elétrica. Ela inovou principalmente ao prescrever treinamentos 

obrigatórios, prontuário das instalações elétricas, vestimentas de proteção contra o 

arco elétrico e procedimentos de trabalho obrigatórios. 

 A implementação desta regulamentação trabalhista é um pouco complexa 

principalmente para as industriais de médio ou grande porte, onde a implantação da 

NR-10 demanda um investimento considerável. 

 O avanço na proteção do trabalhador proporcionado pela aplicação das novas 

exigências da NR-10 é inegável. Particularmente no que se refere à vestimenta, o 

ganho foi expressivo com a adoção de conceitos de proteção contra os efeitos 

nocivos do arco elétrico que resultaram na adoção de tecidos FR. 

 A qualidade técnica do tecido adotado e a participação coletiva em todo o 

processo desenvolvido garantiram o sucesso na introdução desse importante item 

de segurança para os trabalhadores do setor elétrico. 

 Através deste trabalho espera-se ter uma contribuição na área de segurança 

em instalações elétricas para renovação dos conceitos da nova NR-10, avaliação e 

estudo da cultura de segurança nas empresas em geral.  

 Com a nova regulamentação da NR-10, podemos perceber que a resistência 

existente como a cultura de segurança, colabora ainda para o alto índice de 

acidentes de trabalho.  

 A implantação da norma não deve ser encarada pelas empresas apenas 

como um custo adicional e sim como um investimento. Deve-se lembrar de que um 

acidente ocasiona muitas perdas: custos médicos, indenizações, danos nas 
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instalações e equipamentos, interrupção ou redução do ritmo da produção, reflexo 

negativa para imagem da empresa, etc. 

 A chave da prevenção dos acidentes está em se eliminar os atos e as 

condições inseguras dos ambientes de trabalho. Eliminar as condições inseguras 

demanda a maior parte do investimento financeiro da implantação da NR, no entanto 

o grande desafio é eliminar os atos inseguros. Eliminar os atos inseguros implica em 

conscientizar o trabalhador a mudar seu comportamento e a agir de modo 

prevencionista, ainda que como isso, a execução do seu serviço se torne mais 

trabalhosa ou demorada do que seria se etapas dos procedimentos de segurança 

não fossem praticadas. 

 Seguindo as normas e procedimentos de segurança, a eletricidade assumirá 

o papel de aliada e não de inimiga. 
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